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SINDICATO FORTE
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Construção, ladrilhos, produtos de cimento, mármores e granitos, pinturas, decorações, estuques e ornamentos, instalações elétricas, gás, hidráulicas e sanitárias, montagens industriais, fi rmas 
de construção de estradas, pavimentações e obras de terraplanagem, móveis de madeiras em geral, móveis estofados, carpintarias, serrarias, modelações, madeiras compensadas e similares.

Filiado à

 GRANDES LUTAS E 
GRANDES VITÓRIAS

Assembleia na Brasken

Assembleia na Bridgestone Assembleia na Recap

Construmob_189_Geral.indd   1 17/09/2018   13:45:55

2021 mais uma vez não foi um ano fácil. Enfrentamos uma segunda onda 
mundial da pandemia muito mais fatal que a do ano passado. Vimos surgir 
suscessivas crises de governo que elevaram o preço dos produtos da cesta 

básica, puxados pelo aumento dos combustíveis e do gás de cozinha, 
criando uma inflação muito acima da média mundial, que impactou em 

quase tudo na vida do brasileiro.

Em compensação, tivemos muitas coisas boas: a cobertura vacinal no 
Brasil é das maiores do mundo, graças à qualidade dos serviços púbicos 

do SUS (nosso Sistema Único de Saúde), ao esforço incansável dos 
trabalhadores da saúde e à vontade de nós, brasileiros, em buscar a 

imunização  para nos proteger e proteger as pessoas que a gente 
ama. A saúde pública, a vacina e a consciência dos trabalhadores 

vão mudar o Brasil e o mundo, podem ter certeza!

Também na nossa categoria vimos que a luta valeu a pena: 
conseguimos reajustes sempre acima da inflação e avançamos 

em muitas pautas relacionadas ao ambiente de trabalho e 
benefícios para nós, trabalhadores, e nossos familiares. 

Renovamos nossa diretoria para mais um mandato e 
estamos confiantes que o ano que chega nos trará muita 

esperança. Queremos um país melhor, uma sociedade 
mais justa e um povo feliz!

Nós, do Construmob, desejamos que todos tenham 
um Natal cheio de paz, alegria, saúde e esperança. 

E que Deus nos dê força para enfrentar mais 
um Ano Novo que chega, com muitas lutas e 

conquistas.

Luiz Carlos Biazi
Presidente

Feliz Natal e um Ano Novo 
cheio de esperança!



2021 foi um ano de muitos desafios e 
importantes vitórias para a categoria

Fechamos mais um ano com con-
quistas importantes para toda a 

categoria. Diante da continuidade da 
crise mundial por conta da Covid-19 
e da recessão que atingiu o país, con-
seguimos reajustes acima da inflação 
para cada setor da nossa base, garan-
tindo que nossa categoria não tivesse 
perdas. E ainda avançamos em algu-
mas pautas importantes, sobretudo 

por conta das paradas de manuten-
ção no Polo Petroquímico.

Nós, do Construmob, precisamos ser 
firmes na negociação com os patrões, 
porque se eles tiveram problemas, 
nós, trabalhadores, também enfren-
tamos um ano duro.

A inflação, por exemplo, voltou com 
força no governo Bolsonaro, que pouco 

fez para ajudar o trabalhador, sem con-
tar a volta do desemprego estrutural.

Mas em todos os nossos setores con-
seguimos manter direitos e repor sa-
lários, desde os cimenteiros, no início 
do ano até os moveleiros, que encer-
rou nossa jornada pela renovação das 
datas-bases. Veja como ficou cada se-
tor da categoria.

SETOR
Produtos de Cimento

C. Civil, Montagem Ind., Pinturas e Inst. Elétrica

Recap/ Propav

Braskem

Unipar

Carpintaria

Mármores e Granitos

Moveleiro

DATA-BASE
Março

Maio

Maio

Maio

Maio

Junho

Outubro

Novembro

REAJUSTE
6,5%

7,59%

8%

8%

8%

8,9%

10,78%

11,08%

CONFIRA A TABELA DOS REAJUSTES SALARIAIS CONQUISTADOS EM CADA SETOR NO ANO



E m novembro, o Construmob fechou 
mais dois acordos coletivos: para o 

setor de mármores e granitos, que tem 
data-base em outubro; e para o setor 
moveleiro, com data-base em novembro.

Mármores e granitos
Com data-base em 1º de outubro, o tra-
balhador do setor de mármores e grani-
tos teve um reajuste salarial de 10,78% 
que será pago em duas vezes: 5,252% a 
partir de 1º de outubro e a segunda par-
cela no pagamento de janeiro de 2022.

O vale-refeição/alimentação será de R$ 
310,73 por mês conforme a convenção 
coletiva 2021-2022 e a Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR) será de R$ 
1.072, divididos em duas parcelas: R$ 
536 a ser pago até 01/04/2022 e a segun-
da parcela até 30/09/2022.

Moveleiros
Os trabalhadores moveleiros, com data-
-base em 1º de novembro, conquistaram 
reajuste de 11,08%.

Para associado/constribuinte a PLR será 
de R$ 979,46 e para trabalhadores não 
associados e não contribuintes do Sindi-
cato, o valor será de  R$ 587,67, divididos 
em duas parcelas de R$ 293,83 a serem 
pagos em 31/03/2022 e 30/09/2022. 

Setor moveleiro e setor de mármores 
e granitos fecham acordo coletivo

Reajuste do setor de mármore e granito 
será de 10,78% (data-base em outubro). 
Já setor moveleiro garante 11,08% 
(data-base em novembro).

MárMores e Granitos

Reajuste Salarial

10,78%

Vale-refeição | 
Alimentação

R$ 310,73

PLR

R$ 1.072

(2X de 5,252% em
outubro/2021 e janeiro/2022)

(2X de R$ 536 até 01/04/2022 
e até 30/09/2022)

Moveleiro

Reajuste salarial

11,08%
PLR - Associados/
Contribuintes 

R$ 979,46

PLR - Não associados/
Não contribuintes

R$ 587,67

Manutenção do 
acordo anterior

(2X R$ 293,83 em 
31/03/2022 e 30/09/2022)

não Fique só, Fique sócio. ProPosta de associação.
Nome:_________________________________________________________________________________ Data Nasc:__________________

Email : ______________________________________________ RG: _________________CPF: ____________________ PIS:______________

Naturalidade:_____________________________ Estado:_______ Estado Civil:_________________

Nome da Esposa:_________________________________________________________________________Data Nasc:__________________

Endereço: _______________________________________________________________n.º___________ Bairro: _______________________

Cidade:_________________________________  CEP: ______________ Telefone: _______________ Celular: _________________ 

Empresa____________________________________________________________ Cargo _________________________________________

Data de Admissão _________________ Cart. Profissional nº____________ Série:_________

Pela presente autorizo o desconto das Mensalidades em folha de pagamento de acordo com a legislação em vigor bem como as deliberações de assembléias. A presente 
associação junto a esta Entidade Sindical respeitará os moldes previstos no Artigo 8°, IV da Consolidação Federal combinado com alínea “b” do artigo 548 da CLT.

______/______/___________                             _______________________________________

DEMAIS INFORMAÇÕES, ENTRAREMOS EM CONTATO.

Assinatura do associado
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Entrega de brinquedos

Colônia de Férias
A colônia de férias do Sindicato 

retomou suas atividades em 
dezembro e estão abertas as 

inscrições para o período de janeiro 
e fevereiro, seguindo todas as regras 

sanitárias.

A diária para associados é de R$ 50 
por pessoa e R$ 70 para convidados. 

 Mais informações na sede de Santo 
André (4433-4200) e Subsede de 

Ribeirão Pires (4823-6385).

C hegou dezembro e, como 
acontece todos os anos, o nosso 

Sindicato realiza a entrega de 
brinquedos para os filhos e filhas dos 
associados e associadas!

Para que possamos fazer esse 
trabalho e levar a alegria para as 
nossas crianças, contamos com 
a colaboração de parceiros que 
ajudaram na compra de parte dos 
brinquedos que serão entregues. Isso 
porque a cada ano vem ficando difícil 
para o Construmob manter sozinho 
essa tradição. Por isso agradecemos 
de coração esses nossos parceiros.

Mauro Coelho
Secretário Geral e Administrativo 

Entrega de 15 a 22 de 
dezembro
A entrega dos brinquedos acontecerá 
do dia 15 a 22 de dezembro na 
sede do Sindicato em Santo André 
e na subsede em Ribeirão Pires. 
Lembramos que todos os (as) 
associados (as) precisam levar suas 
carteirinhas, holerite atual e certidão 
de nascimento de seus filhos e filhas 
com até 8 anos de idade.


